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ÖNDER ÖZDEM‹R

Festivalimizin dördüncüsünü ger-
çeklefltiriyoruz.  Bir y›ll›k haz›r-
l›¤›m›z›n sonuçlar›n› paylaflaca-
¤›z dostlar›m›zla.

2006 y›l›nda, Uluslararas› ‹flçi
Filmleri Festivali’nin ilkini düzenler-
ken “festival” ezberini bozarak, festi-
val gibi olmayan bir festivali gerçek-
lefltirmeyi hedefledik.  

Festivalimiz kollektif eme¤in ürü-
nü. Birçok dostumuzun çok de¤erli
katk›lar› ile ç›tas›n› sürekli yükselt-
mekte. Büyük sermaye gruplar›n-
dan veya yurtd›fl›ndaki  fonlar-
dan destek ve  sponsorluk
kabul etmeden, sendikalar›n
ve festival dostlar›n›n katk›lar›
ile gerçeklefltirilmekte.

Festival 3 ilde ayn› anda
örgütlenmekte ve ilkinden bu
yana 10 dan fazla ilde de
yayg›n olarak tekrarlanmakta. 

Bütün film gösterimlerini, sanat›n
gün be gün metalaflmas›na inat, bi-
letsiz ve ücretsiz olarak gerçekleflti-
riyoruz. Yaflam›n her alan›nda, herkes
her fley için birbiriyle yar›flt›r›l›rken,
biz emek filmlerini yar›flt›rm›yoruz
yani yar›flmas›z bir festival bu. 

Filmlerini festivale gönderen yönet-
menler, tüm Türkiye’de 10 binlerce
kifli izleyebilsin diye gönderiyorlar
filmlerini. Eme¤i anlatan film yapmak
isteyenler de biliyorlar ki, festival ile
tüm Türkiye’yi dolafl›r filmleri. Bu-
nunla da kalmaz, yine iflçi filmleri
festivallerinin düzenlendi¤i, ABD’ye,
Güney Kore’ye, Latin Amerika’ya
gönderilir. ‹flçilerin uluslararas› birli¤i
ve dayan›flmas›, tüm dünyay› dolaflan
emekten yana, eme¤i anlatan filmlerle
bir kez daha umut edilebilir.   

Uluslararas› ‹flçi Filmleri Festiva-
li’nde 3 y›lda  toplam 130 film gös-
terildi. Bununla kalmad›, baz› filmler
Festival sonras›nda sendikalar arac›l›¤›
ile iflçilere ulaflt›. 

IV. Uluslararas› ‹flçi Filmleri Festi-
vali için de 50 film seçtik.

Bu 50 filmden, Ariel’de çal›flt›¤›
maden oca¤› kapand›¤› için iflsiz ka-
lan bir iflçinin yeniden bir yaflam
kurma çabas›n›; Ken Loach’›n ‹flte
Özgür Dünya’s›nda, göçmen iflçilerin
güvencesiz dünyas›n› ve onlar›n s›rt›-
na basarak s›n›f atlamaya çabalayan

iflçi s›n›f›ndan gelen bir ka-
d›n›; 1954 yap›m›
To¤ra¤›n Tuzu’nda bir
grevi ve bu grevde
bilinçlenip, mücadele-
deki yerlerini alan ma-
denci efllerini; fiehir
Sakin’de küreselleflme
sonras›nda emekçi
kentlerinin nas›l y›k›-
ma u¤rad›¤›n›; Sarhofl
Atlar zaman›nda ‹ran,
Irak  ve Türkiye s›n›-

r›nda yaflanan yoksulluk  içindeki ço-
cukluklar›; 

Merhaba Mr. Huh Dae-soo’d Gü-
ney Kore’de sürekli ifllerini kaybetme
endiflesi yaflayan, iflleri için mücadele
eden sendikal› iflçiler ile geçici iflçile-
rin gündelik yaflamlar›n›; Brukmanl›
Kad›nlar’da Arjantin’de çal›flt›klar›
fabrika patron taraf›ndan kapat›l›nca,
fabrikalar›y› iflgal edip, hem üreten
hem de yöneten kad›nlar›n mücadele-
lerini; Bolivya’da koka yetifltiricilerini
ve onlar› temsil eden yerli baflkan
Evo Morales’i; 

Dünya Ayar›nda fiehirler Herkes
‹çin’de Güney Afrika’da FiFa 2010
Dünya Kupas› öncesinde yoksullu¤u

görünmez k›lmak için yerlerinden edi-
len sokak sat›c›lar›n›n mücadelesini;
Dünyay› Özellefltirmek’te ise, dünya-
n›n, özel ç›karlara teslim edilmesinin
sonuçlar›n›, k›sacas› uzun bir tarihsel
aral›kta, 25 ayr› co¤rafyada yap›lm›fl
50 filmi hep birlikte izleyece¤iz. Ve
bir kez daha kapitalizmin tarihsel so-
nuçlar› ile yüzleflece¤iz.  Her yerde
iflsizlik, her yerde yoksulluk, her yer-
de eflitsizlik ve ücretli kölelik oldu¤u-
nun ama ayn› zamanda mücadele ve

direnifl oldu¤unun ay›rd›na varaca¤›z. 
Hepsinden önemlisi dünden, bu-

günden ve gelecekten umut üretece-
¤iz. 

Krizin, iflsizli¤in, yoksullu¤un, yani
bugünün dünyas› kimi mutlu ediyor.

Ne diyordu marfl.:
Y›kal›m bu köhne düzeni
Biz baflka dünya isteriz
Bizi hiçe sayanlar bilsin
Bundan sonra herfley biziz.
Iyi seyirler.

Bu y›l festivalimizin
dördüncüsünü, festival gazete-
mizin ise üçüncüsünü haz›rla-
man›n heyecan› içindeyiz. Festi-
val gibi gazete de gönüllü dost-
lar›m›z›n eme¤iyle ortaya ç›kt›.
Geçti¤imiz y›l oldu¤u gibi bu y›l
da sayfalar›m›z›n görsel yönet-
menli¤ini Hakan Bayhan üstlen-
di. Ferdi Çilo¤lu, kapak

tasar›m›na yapt›¤› ince müda-
halelerle görüntüyü kurtard›. 

Mehtap Çak›r ve Özlem
Sany›ld›z, çevirileriyle gazetemi-
ze önemli katk›larda bulundu.
Didar Aytafl, yaz›lar›n elimize
uluflmas›nda ve haberlerin
yaz›lmas›nda yard›mc› oldu.
Tufan Sertlek ve Önder
Özdemir, gazete içeri¤inin

oluflturulmas›nda fikirleriyle
önaç›c› oldu. Meltem Çavdar ve
Erol Aral gazeteye fikirleriyle
katk›da bulundu Ayça Örer,
herkesin dumur oldu¤u
saatlerde enerjisi ve fikirleriyle
gazetemize renk katt›. Ali
Tosun, keskin gözleriyle
gazetenin küçük ama mide
buland›ran kusurlar›n› bertaraf

etti. Ferhat Uludere, gazetenin
konseptinin oluflturulmas›nda
tecrübesiyle ön aç›c› oldu. Aylin
Kaplan, kahveleri, cin fikirleri ve
gülümsemesiyle gazetemize
nefle katt›. Ada Kanbur PC’mize
yükledi¤i PES 2009’la
çal›flanlar›n gönlünün flen
olmas›na olu¤u kadar ifllerin
uzamas›na da önemli katk›larda

bulundu. Gazetemizin ruhu,
birici¤i 88/4 tertip Mahmut
Hamsici, ta memleketin öbür
ucunda bile rahat durmay›p
tecrübelerini ‹stanbul’a kadar
ulaflt›rman›n bir yolunu buldu.
Bir daha ki festivalde bu say-
falarda buluflmak dile¤iyle...
EEddiittöörrlleerr  UUFFUUKK KKOOfifiAARR  vvee
DD‹‹NNÇÇEERR  AASSLLAANN
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“Bütün film gösterimlerini, sanat›n gün be gün metalaflmas›na inat, biletsiz ve ücretsiz olarak gerçeklefltiriyoruz. Yaflam›n her ala-
n›nda, herkes her fley için birbiriyle yar›flt›r›l›rken, biz emek filmlerini yar›flt›rm›yoruz yani yar›flmas›z bir festival bu”

Biz baflka dünya isteriz

Yetkin Dikinciler, Hale Soygazi



‹çimizdeki ‘bahar’› müjdeleyen yönetmen

Türkiye’nin kuzeyindeki topraklar› ve
o topraklardan yükselen bir ac›y› anlatan
Sonbahar, festivallerden parmaklar›m›zla
sayamayaca¤›m›z kadar çok ödülle
döndü ülkesine. Filmin yarat›c›s› Özcan
Alper ve yap›mc›s› Serkan Acar'la
Sonbahar, Türkiye sinemas› ve kültürel
geliflimler üzerine sohbet ettik. 

YYöönneettmmeennllii¤¤ee  kkaaddaarr  uuzzaannaann  ssiinneemmaa
sseerrüüvveenniinniizzii  bbiizzee  aannllaattaabbiilliirr  mmiissiinniizz??
ÇÇaall››flflmmaa  ssüürreecciinniizz  bbooyyuunnccaa  mmoottiivvee  eeddeenn
flfleeyy  nneeyyddii??

ÖÖzzccaann  AAllppeerr:: Sinema asl›nda bizim
kasabada da varm›fl, klasik herkes
söyler. Y›lmaz Güney filmleri oynarm›fl.
80 sonras› sinemalar kapanm›fl. Ben,
Trabzon’da bir sinema vard› saçma
sapan filmler gösteren, oraya giderdim.
Ama ilk gerçek sinema filmini Ortaköy
Kültür Merkezi’nde izledim 91 y›l›nda.
’Sürü’ filmini izlemifltim. Ciddi anlamda
ilk filmimi orda izledim. Ama lise
y›llar›nda TRT 2’de Vecdi Sayar’›n ‘‹ki
Film Birden’, Rekin Teksoy’un ‘Sinema
ve Edebiyat’ kufla¤› olurdu, sonra Atila
Dorsay’›n ‘Sinema Büyüsü’ diye pro-
gram› vard›. Lise sonda oradaki filmleri
izledi¤imi hat›rl›yorum. Nas›l edebiyatta
bir Maksim Gorki okursun ve
de¤iflmeye bafllar edebiyat serüvenin,
bizim de herhalde sanat sinemas›
dedi¤imiz ticari olmayan sinemayla
tan›flmam›z o programlarla oldu. 

Tabii o zamanlar kafamda sinemac›
olmak gibi bir fley yoktu. Taflrada
büyüdü¤üm için bu fikir ancak üniver-
site y›llar›mda olufltu. ‹stanbul’da okuy-
orsun, ‹stanbul gibi bir yerde geliflen
süreç yavafl yavafl içimdeki sinema
serüvenini bask›n
ç›kartt›. 

O dönemler art›k
bilinçli olarak da
sinema yapmak istiy-
ordum. Edebiyatla
ilgili bir fley yapmak
istedim ama sonra
sinemaya do¤ru kay-
maya bafllad›m.
Sonra Mezopotamya
Kültür Merkezi’nde
sinema kursuna git-
tim. Orda anlat›lan
dersler konular ciddi
bir birikim ve alter-
natif sinema yapma
duygusu yaratm›fl
san›r›m. Böyle böyle
bafllad›k. Sonra asis-
tanl›k yaparak bu
sektörde çal›flarak
devam ettim.
Akabinde bugünlere

kadar geldik. 
BBiirr  ddee  ffiillmmiinn  ööyykküüssüünnüü  öö¤¤rreenneelliimm..

‘‘SSoonnbbaahhaarr’’  nnaass››ll  oorrttaayyaa  çç››kktt››  nnaass››ll  flfleekkiill--
lleennddii??  

ÖÖzzccaann  AAllppeerr::  Film 2003 y›l›nda
bafllad›. ‹lk önce Çaml›hemflin’de filmi
çekti¤im eve gitmifltim. O evle
Karadeniz co¤rafyas› ve kültürüne dair
bir fley yapmak fikri olufltu. 19 Aral›k
sonras› yavafl yavafl kendi kufla¤›m›zdan
insanlar da art›k cezaevlerine giriyordu.
10 y›l 12 y›l cezaevinde yat›p ç›kmaya
bafllayan insanlar görmeye, onlarla
konuflmaya bafllad›m. Bir fleylerin
oldu¤unu hissettim. 

Aç›kças› hem kendi dönemimize hem
de o insanlara dair bir fleylerin mutlaka
beyaz perdeye yans›mas› gerekti¤ini
düflünmeye bafllad›m. Bir de Hopa
biliyorsunuz eski Sovyetler üyesi
Gürcistan’›n s›n›r›nda bir yer. Bütün
bunlar› anlatmak isteyince bu hikaye
olufltu. Sonra yavafl yavafl senaryoyu
yazmaya bafllad›k. Senaryoyu tart›flarak,

belirli dönemlerde
bu durumdan ac›lar
çeken arkadafllarla
paylaflt›k ve
Karadeniz’de fuhufl
yapan kad›nlarla da
röportajlar yaparak
hikayeye gerçekçilik
katt›k. Bu aflamalar-
dan sonra çekmeye
kara verdik.

SSiinneemmaann››nn  ddaa¤¤››tt››mm
vvee  yyaapp››mm  tteekkeell--
lleerriinnddeenn  bbaa¤¤››mmss››zz  bbiirr
bbiiççiimmddee  aayyaakkttaa  dduurraa--
bbiillmmeessii  aaçç››ss››nnddaann  nnee
ddeerreeccee  öönneemmllii??  

ÖÖzzccaann  AAllppeerr::  Biz
kendi ba¤›ms›z gös-
terim a¤›n yoksa
ba¤›ms›z sineman›n
olamayaca¤›n›
düflünüyoruz. Çok da
olabilecek bir fley

de¤il. Sen ne zaman Türkiye’nin her
yerinde kendi ba¤›ms›z sinema a¤›n›
kurabilirsin, istedi¤ini yap›p istedi¤in
filmi gösterime sokabilirsin o zaman
ba¤›ms›z sinema olabilir. Bu yüzden de
ba¤›ms›z sinema yap›yoruz demiyoruz.
Çünkü ba¤›ms›z sineman›n siyasal bir
geçmifli de var. Fakat flimdi onun
nüvelerini görmeye bafllad›k. Diyelim ki
film farkl› ve sert bir konusu oldu¤u
için sinemalarda gösterime giremeyen
bir film de olsayd› gördüm ki biz
asl›nda bu örgütlenme ve gösterim biçi-
mini yayabilirsek yine de gösterebilir-
mifliz. 

Dün akflam ‹zmir’deki söyleflide
sendika temsilcileri vard› ben onlara
“sendikalar›n salonlar› inan›lmaz at›l
kal›yor. Niye böyle yap›yorsunuz?
Bunun yerine o salonlarda küçük bir
sinema makinesi al›nsa, Sine-Sen’le ya
da bizim gibi sinema gruplar›yla iliflki
kursan›z” diye bir öneride bulundum.
Biz onlara ille de popüler ya da o an
gösterimde olan filmler de¤il baflka
baflka filmler seçsek. Hafta sonu iflçiler,
aileleri popüler filmlere gideceklerine bu
filmleri izleseler. ‹flçiler için aileleriyle
sosyal bir etkinlik olana¤› olsa. Yavafl
yavafl onlar›n akl›na da bu fikirleri
düflürüyoruz. Onlar da kat›l›yor.

FFiillmmiinn  ddaa¤¤››tt››mm  bbiiççiimmii;;  uullaaflfltt››¤¤››  kkiittlleeyyii
ddee  vveerrddii¤¤ii  mmeessaajj››  ddaa  eettkkiilleeyyeenn  bbiirr  flfleeyy..
BBuu  ddaa¤¤››tt››mm  kk››ssmm››  öönneemmllii  vvee  bbuunnuunn
aaflfl››llaabbiillmmeessii  bbiirr  ssiinneemmaa  yyaappmmaa  bbiiççiimmiinn
öönnüünnüü  aaççaaccaakk  bbiirr  flfleeyy……

ÖÖzzccaann  AAllppeerr:: Kesinlikle karfl›l›kl› bir
iliflki. ‘Sonbahar’› ne kadar baflka
niyetlerle yapsan da sinema salonuna
gidince endüstri mal› oluyor. 

SSeerrkkaann  AAccaarr::  Buna karfl› de¤iliz,
bunu söylemiyoruz. Ama önemli olan
flu; bu süreci besleyebilmesi için sinema
yapan insanlar d›fl›nda izleyicilerin de
bizlere destek olmas› gerekiyor. ‹kincisi
yerel yönetimlerin ciddi anlamda destek
olmas› gerekiyor. Çünkü kitle örgütleri
ve yerel yönetimler bu ikisinin

deste¤iyle bu da¤›t›m sürecini örgütleye-
bilir ve oradan geri dönüfllerle de yeni
filmlerin üretimine katk› sa¤layabiliriz. 

ÖÖzzccaann  AAllppeerr:: Ben bu filmi yap-
madan y›llar önce alternatif sinema
meselesinde düflünüyordum, “ne yapsak,
ne etsek” diye ama o zaman örne¤in
ne sendikalar seni tan›yor ne sen onlar›
arada bir iliflki kurmak zor. Aç›l›flta
gördüm birçok sendika temsilcisi vard›
onlara mesela üç dört fley söyledim.
Dedi¤im popüler filmler izliyor iflçiler
haftasonu, oysa sendikan›n 500 kiflilik
salonu var sahip olunan ciddi olanaklar
var bir tane sinema makinesi ald›r›n,
biz gelelim filmler seçilsin. Hafta son-
lar› iflçiler, aileleri kendi sendika salon-
lar›nda ücretsiz olarak film izleyebilsin.
‹nsanlar çal›flma hayat›n›n içine hapis
olacaklar›na gelip film izlesinler. Üstelik
bu konuda geliflen teknolojiyi kendi
lehimize de çevirebiliriz. 

DDüünn  9900’’llaarrddaa  üünniivveerrssiitteeddee  ookkuuyyaann
iizzlleeyyiicciilleerr  ddöönneemmlleerriinnii  aannllaattaann  ffiillmmlleerr
ggöörrmmeekk  iisstteerrddii..  BBuuggüünnssee  ‘‘SSoonnbbaahhaarr’’  vvee
‘‘BBaahhoozz’’  ggiibbii  öörrnneekklleerr  vvaarr..  BBiirrbbiirriinnii
bbeesslleeyyeenn  bbiirr  ssiiyyaassii  ssiinneemmaa  ggeelliiflfliimmii
yyaaflflaann››yyoorrkkeenn,,  ççaa¤¤rr››  ddaa  yyaapp››yyoorr  mmuu??

ÖÖzzccaann  AAllppeerr:: Tabi mesela bir genç
de gitsin DESA da direnen Emine
Aslan’› çeksin onun belgeselini çeksin.
Biraz insanlar›n akl›na yaflad›¤›m›z
toplumsal süreçleri görüntü diliyle anlat-
mak gelsin. Eskiden buna gerçekten
çok uzakt›k, olanaklar sinema sanat›n›n
ihtiyaçlar›n›n pahal› olmas›. Ama
olanaklar artt›kça bu fikirler de afla¤›
do¤ru yay›l›yor.

SSiizziinn  bbaaflflaarrdd››kk  ddeeddii¤¤iinniizz  nnookkttaa  nneerrddee
oolldduu,,  nneerrddee  bbaaflflaarrdd››kk  ddeeddiinniizz??  

ÖÖzzccaann  AAllppeerr:: Biz ka¤›t üstünde bir
fley yapt›k ve onunla yola ç›kt›k. Kendi
içinde baflar›l›l›k meselesi eksiklikleri
var tabi ama biz kendi aram›zda kurgu
bitti¤i zaman oturduk ve anlatmak iste-
di¤imizi de düflünerek “olmufl mu”
dedi¤imiz zaman “evet olmayan fleylere
ra¤men yapmak istedi¤imiz buydu ve
bundan sonras› filmin kendi serüveni”
dedik. Vicdan›m›z rahatlad›. Ama ondan
sonra gitti¤i ilk festivalde ödül ald›,
baflka baflka festivallerde ödül ald›.
Kendini içinde hissetmen onun
arkas›nda durman çok önemli. 

Ne anlatmak istiyorum? Durdu¤um
yer do¤ru mu? Sonuçta filmde öyle
ince çizgilerde var politik olarak.
Mesela film boyunca en çok üzerinde
durdu¤um karakterin yenilmifl gibi
anlafl›lmamas›yd›. Öyle bir kayg›m
vard›. Yenilmifl gibi göstermek ne
kadar içsel bir hikaye anlatm›fl da olsak
en büyük korkumdu. Sak›n gene solcu-
lar yenildiler küstüler mi gibi
yans›mas›n kayg›lar›m vard›. 

Film bizim için sadece Türkiye’ye
dair de¤il bu co¤rafyaya dair. Bütün
Kafkasya meselesi bir taraftan ona dair
de bir fley k›r›yorsun. Tiflis
Festivali’nde Bush’un ad›n› vermifller
soka¤a. Devletlerin politikalar›
de¤iflebilir ama halklar›n bu kadar
afla¤›lanmaya sessiz kalmas› tarihsel
olarak çok ac› ve onur k›r›c›. Benim
için devletler de¤il halklar önemlidir.
Benim için bu olanaklar› yaratma
aç›s›ndan da baflar›l› film.

SSoonnbbaahhaarr ffiillmmiiyyllee  AAvvrruuppaa  vvee
TTüürrkkiiyyee’’ddee  bbüüyyüükk  bbiirr  bbaaflflaarr››
yyaakkaallaayyaann  ÖÖzzccaann  AAllppeerr  vvee  ffiillmmiinn
yyaapp››mmcc››ss››  SSeerrkkaann  AAccaarr  bbiilliinn--
mmeeyyeenn  ssüürreeççlleerriinnii  aannllaatttt››llaarr..

SSoonnbbaahhaarr
2008, 99’
YYöönneettmmeenn,,  SSeennaarryyoo:: Özcan Alper
GGöörrüünnttüü  YYöönneettmmeennii:: Feza Çald›ran
OOyyuunnccuullaarr:: Onur Saylak, Raife
Yenigül, Megi Kobaladze
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"Roxana Saberi’ye, Amerikan pa-
saportlu ‹ranl›’ya”

fiimdiye kadar sessiz kald›ysam,
bu O’nun iyili¤i içindi. E¤er bugün
konufluyorsam, bu yine O’nun iyili¤i
için.

O benim dostum, niflanl›m, yolda-
fl›m. Her zaman hayran oldu¤um, zeki
ve yetenekli genç bir kad›n.   

31 Ocak günüydü. Do¤um günüm
olan gün. O sabah, beraber d›flar›ya
ç›kmay› planlad›¤›m›zdan beni alaca¤›-
n› söylemek için arad›. Hiç gelmedi.
Cebini arad›m, ancak kapal›yd› ve 2-3
gün boyunca O’na ne oldu¤u hakk›n-
da hiçbir fikrim yoktu. Evine gittim
ve anahtarlar›m›z birbirimizde oldu¤u
için evine girdim, fakat orda da yok-
tu. ‹ki gün sonra telefon etti ve “Be-
ni affet can›m; Zahedan’a gitmek zo-
runda kald›m” dedi. Sinirlendim, ne-
den bana hiçbir fley söylememiflti ki?
O’na inanmad›¤›m› söyledim, ancak o
yineledi: “Beni affet can›m, gitmek
zorundayd›m.” Sonra, hat kesildi. Tek-
rar aramas› için bekledim. Aramad›. 

Zahedan’a gitmek için yola ç›kt›m.
Her u¤rad›¤›m otelde O’nu arad›m,
ancak ismini duyan olmam›flt›. 10 gün
boyunca, babas›ndan tutukland›¤›n› ö¤-
reninceye kadar,  binlerce kara düflün-
ce gelip geçti akl›mdan. Bunun bir
flaka oldu¤unu varsayd›m.    

Bunun bir yanl›fl anlafl›lma oldu¤u-
nu ve birkaç gün içinde sal›verilece¤i-
ni düflündüm. Ancak günler geçti ve
O’ndan tek bir haber bile almad›m.
Endiflelenmeye bafllad›m ve ne oldu-
¤unu idrak edinceye kadar yard›m
için mümkün olan her kap›y› çalmaya
bafllad›m. 

Gözlerim yafll›, O’nun masum ve
suçsuz oldu¤unu söylüyorum. O’nu
y›llard›r tan›yan ve her bir dakikay›
paylaflan ve bunu ilan eden benim.
Her zaman okumakla ve araflt›rmakla
meflguldü. Baflka hiçbir fleyle de¤il.
O’nu tan›d›¤›m tüm bu y›llar boyun-
ca, ne bana haber vermeden bir yere
gitti ne de tavsiyemi sormadan bir
fley yapt›. Arkadafllar›na, ailesine, çev-
resindekilere mant›ks›z bir davran›fla
ait bir ibare hiç göstermedi. Beni
görmek d›fl›nda günlerce evinden ç›k-
mayan biri; bir Japon han›mefendisi
gibi paras›n› dikkatlice harcayan ve
bazen hayat›n› kazanmak için zorluk
çeken biri; burada, ‹ran’da kitab›n›
bast›rmak için sponsor arayan biri;
nas›l olur da flimdi casuslukla suçla-
nabilir?! Hepimiz biliyoruz ki -zira
filmlerde gördük bunu- casuslar habis
ve sinsidir, bilgi için etraf› sürekli di-

kizlerler ve gayet iyi para kazan›rlar.  
Ve flimdi kalbim ac›yla dolu.

Çünkü O’nu burada kalmaya teflvik
eden bendim. Ve flimdi O’nun için
hiçbir fley yapam›yorum. Roxana
‹ran’› terk etmek istiyordu. Bunu ben
engelledim. 

‹liflkimizin bafl›nda, Birleflik Ame-
rika’ya dönmek istiyordu. Oraya bera-
ber gidelim istiyordu. Ancak ben yeni

filmim bitinceye kadar kalmas› konu-
sunda ›srar ettim. Hakikaten ‹ran’›
terk etmek istiyordu. Ve bunu ben
engelledim. Ve flimdi, bu olaylara ko-
nu olmas›na sebep oldu¤um için ha-
rap haldeyim. Bu geçen y›llarda, ciddi
depresyondayd›m. Neden mi? Çünkü
filmim yasakland› ve karaborsada da-
¤›t›ld›. Bir sonraki filmime izin veril-
medi ve evde kalmaya zorland›m.

E¤er bugüne kadar bunlara dayanabil-
diysem, bu, O’nun varl›¤› ve bana et-
ti¤i yard›mlar sayesindedir.    

Son filmim için izin alamad›¤›m-
dan, asabi ve huysuzdum. Ve O beni
sakinlefltirmek için her zaman oraday-
d›. 

Roxana ‹ran’› terk etmek istiyordu.
Ben O’nu bundan al›koydum. Ben
bunal›mdayken, bana göz kulak olan
O’ydu. Sonra ben O’nu kalmaya ikna
ettim, kafas›nda çoktan bafllam›fl oldu-
¤u kitab› yazmas›n› istedim. O’na efl-
lik ettim ve dostlar›ma ve ba¤lant›la-
r›ma flükürler olsun ki, her bir kap›y›
tek tek çald›m ve film yap›mc›lar›yla,
sanatç›larla, sosyologlarla, siyasetçilerle
ve di¤erleriyle buluflmalar ayarlayabil-
dim. Asl›nda O’nunla gitmeliydim.

Burada kalabilece¤i ve buna bütü-
nüyle dayanabilece¤i ölçüde, filmim
bitinceye ve beraberce buradan gidin-
ceye kadar; yazd›¤› kitap O’nu içine
çekmiflti. 

Roxana’n›n kitab› ‹ran’a bir övgüy-
dü. Kitab›n›n müsveddeleri duruyor ve
elbette bir gün yay›nlanacak ve bizler
de bunu görece¤iz. Fakat neden kimse
bir fley söylemedi? O’nunla konuflan,
çal›flan, oturup sohbet eden ve ne ka-
dar suçsuz oldu¤unu bilen onca kifli… 

Bu mektubu O’nun için endifle-
lendi¤imden yaz›yorum. Sa¤l›¤›ndan
endifleliyim. Sürekli a¤lad›¤›n› ve bu-
nalm›fl oldu¤unu duydum. Roxana çok
hassas biridir. Yeme¤ine dokunmay›
reddedecek kadar…  

Mektubum devlet adamlar›na, po-
litikac›lara ve yard›m etmek için her-
hangi bir fley yapabilecek herkese ses-
lenen çaresiz bir hayk›r›fl... Okyanusun
ta di¤er ucundan, Amerikal›lar O’nun
hapsini protesto ettiler, çünkü O bir
Amerikan vatandafl›. Fakat ben “ha-
y›r” diyorum, O bir ‹ranl›, ve O,
‹ran’› seviyor. Size yalvar›yorum, git-
mesine izin verin! O’nu politik oyun-
lar›n›z›n ortas›na atmaman›z› rica edi-
yorum! Roxana siyasi oyunlar›n›zda
yer almak için çok zay›f ve saf. Da-
vas›nda benim de bulunmama, babas›
ve nazik annesiyle beraber yan› bafl›n-
da oturmama, suçsuz ve ay›ps›z oldu-
¤una tan›kl›k etmeme izin verin. 

Yine de, serbest b›rak›laca¤› konu-
sunda iyimserim ve yarg›n›n, davan›n
bir sonraki aflamas›nda iptal edilece¤i-
ni kesinkes umut ediyorum.  

Benim Japon gözlü, Amerikan
vatandafl›, ‹ranl› sevgilim hapiste.
Utanç duyuyorum! Utanç duymal›y›z!  

BBaahhmmaann  GGhhoobbaaddii  
ÇÇeevviirreenn:: Özlem Sar›y›ld›z

F
“Onun için sustum flimdi
onun için konufluyorum”

eessttiivvaalliimmiizzee  nniiflflaannll››ss››  RRookkssaannaa
SSaabbeerrii’’nniinn  ccaassuusslluukk  ssuuççllaammaass››
nneeddeenniiyyllee  ttuuttuukkllaannmmaass››  yyüüzzüünnddeenn
kkaatt››llaammaayyaann  ‹‹rraannll››  yyöönneettmmeenn
BBaahhmmaann  GGhhoobbaaddii  oollaayy››nn  aarrdd››nnddaann
yyaazzdd››¤¤››  mmeekkttuubbuu  yyaayy››nnll››yyoorruuzz......
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FAT‹N KANAT
Bu y›l dördüncüsünü

düzenleyece¤imiz festivalimizin
onur konu¤u olarak Bahman
Ghobadi’yi a¤›rlayaca¤›m›z›
daha önce duyurmufltuk.
Ghobadi çok istemesine
ra¤men gelemedi. Bu aralar
‹ran’da oldukça s›k›nt›l› bir
süreç yaflayan Ghobadi, bir

video mesajla  hem festival
ekibini ve hem kat›l›mc›lar›n›
selamlad›. Ghobadi’nin 4
y›ld›r birlikte yaflad›¤›,
”sevgilim, yoldafl›m” diye
tan›tt›¤› Roxana Saberi, ‹ran
as›ll› Amerikan vatandafl› bir
gazeteci. Casusluk
suçlamas›yla tutuklanan
sevgilisinin ard›ndan yazd›¤›

mektupta Ghobadi, tekrar
ABD’ye dönmek isteyen
Saberi’yi nas›l engelledi¤ini
flöyle anlat›yor:“O tamamen
suçsuz, tertemiz bir kad›n. O
bir ‹ranl›. Japon gözlü,
Amerikan kimlikli ama her
fleyiyle bir ‹ranl›. O benim
niflanl›m ve yoldafl›m. Suçsuz
yere hapiste. Bu benim için,

bizim için büyük utanç. Bunu
kabullenmemi hiç kimse bek-
lemesin benden.”

Ghobadi, itirazlar› 
yüzünden reklam filmi çektik-
ten sonra ABD’ye gitmekten
vazgeçen sevgilisi Saberi’nin
üzüntüsünü bu sat›rlarda
anlat›yor. 

1969 y›l›nda ‹ran’›n Bane kentinde do¤an
Bahman Ghobadi, ö¤renimi s›ras›nda bir rad-
yoda çal›flt›. Daha sonra Sanandaj’da genç bir
amatör olarak film yönetmenleri grubuna ka-
t›ld› ve onlarla birlikte k›sa metrajl› filmler
yapmaya bafllad›. Daha sonra sinema e¤itimi
almak üzere baflkente giden sanatç›, e¤itimini
yar›da b›rakt›.

1995-1999 y›llar› aras›nda birçok ulusal ve
uluslararas› yar›flmalarda ödül kazanan 10 k›sa
filme yönetmenlik yapan sanatç›n›n yap›mlar›
aras›nda Clermont-Ferrand Festivali’nde Jüri
Özel Ödülünü kazanan “Siste Yaflam” filmi
de bulunuyor. 

‹lk uzun metraj filmi olan Sarhofl Atlar
Zaman› (2000) ile Cannes Film Festivalinde
Alt›n Kamera ve Jüri Özel Ödülü de dahil,
de¤iflik festivallerden çok say›da ödül kazand›.
Kaplumba¤alar da Uçar’la San Sebastian’dan
Alt›n ‹stiridye ile dönen Ghobadi, Yar›m
Ay’la ayn› ödülü çok geçmeden bir kez daha
kazand›. ‹ran Sinemas›n›n dünya çap›ndaki

isimlerinden biri olan Abbas Kiyarustemi’nin
yan›nda asistanl›k yaparak yönetmenlik dene-
yimini pekifltiren Ghobadi, Samira Makhmal-
baf’›n Kara Tahta’s› ve Kiyarustemi’nin Rüz-
gar Bizi Sürükleyecek filminde oyunculuk da
yapt›. Tahran’daki Sinema Müzesinin önemli
köflelerinden biri, ald›¤› say›s›z ödülle birlikte
Ghobadi’ye ayr›lm›fl durumda.

Kürt sinemas›n›n da en önemli yönetmen-
lerinden biri olan Ghobadi, yeni gerçekçi izle-
¤in günümüzdeki temsilcileri içinde ilk akla
gelen, baflar› ve düzeyi tüm dünyada kabul
gören oldukça genç bir yönetmen olarak, pek
çok yeni projeyi gerçeklefltirmek için çal›flma-
lar›n› aras›z sürdürüyor. 

Savafllar›n, katliamlar›n, yok say›lman›n,
yoksullu¤un hüküm sürdü¤ü bir co¤rafyada,
Kürdistan’da, Ghobadi’nin sanatsal incelikle
bezedi¤i kameras›, oldukça yal›n, tamam›
amatör ve ço¤u çocuklardan oluflan oyuncu
kadrosuyla insandan, ezilenden, emekten yana
bir durufl sergiliyor. Kaplumba¤alar da Uçar

filminde çocukla-
r› da içine alan
may›n ticaretine
ve silahlanmaya
dair bir soruya
flu cevab› veri-
yor:

“Bence bu
olay bitmeyecek.
Silah sektörü bu-
gün dünyada çok büyük bir sektör. Sat›c›lar
sürekli paras› olan ülkeleri ar›yorlar. Özellikle
Ortado¤u ülkelerine hep may›n sat›yorlar. Me-
sela Irak Kürdistan›’ndan toplay›p öbür tarafta
‹ran’la Irak s›n›r›na tekrar may›n döflüyorlar.
Çok i¤renç bir sektör. Bunlar› satmak için
her fleyi yap›yorlar. Önünü almak pek müm-
kün de¤il. Mesela Amerikal›lar veya Almanlar
bu may›nlar› döflüyor, sonra Irak hükümeti
ayn› adamlara kucak dolusu para verip söktü-
rüyorlar. Trajikomik bir iflleyifl yani.”B
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‹ran’dan dünyaya farkl› bir ses
Kaplumba¤alar da Uçar
ve Sarhofl Atlar Zaman›

filmleriyle ‹ran sinemas›na
farkl› bir ses getiren

Bahman Ghobadi’nin kült
filmlerinden Sarhofl Atlar

Zaman› festivalimizin
konu¤u olacak

SSaarrhhooflfl  AAttllaarr
ZZaammaann››
2000, 75’

YYöönneettmmeenn::
Bahman Ghobadi
SSeennaarryyoo::  Bahman
Ghobadi
GGöörrüünnttüü
YYöönneettmmeennii:: Saed
Nikzat
OOyyuunnccuullaarr:: Ayoub
Ahmadi, Rojin
Younessi, Amaneh
Ekhtiar-dini, Madi
Ekhtiar-dini
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NECLA ALGAN

Michael Moore’un 2007 y›l›nda
gerçeklefltirdi¤i, ABD‘nin sa¤l›k sis-
temini sorgulayan Sicko, ‹ngiltere,
Fransa gibi kamu sa¤l›¤›n›
metalaflman›n d›fl›nda b›rakan ülkeler-
le ABD’yi k›yaslad›ktan sonra esas
olarak zurnan›n z›rt dedi¤i nokta olan
Küba’daki sa¤l›k sistemini gündeme
getiriyor ve Küba’da ABD’ den çok
daha adil ve ücretsiz kamusal sa¤l›k
hizmetinin baflar›l› ve yayg›n bir
biçimde uyguland›¤›n› gösteriyor.

Bu müstehcen gerçe¤in enine
boyuna sorguland›¤› bu filmde
Moore, paras› olanlar›n, sigorta prim-
lerini ödeyenlerin bile nas›l sistemli
bir doland›r›c›l›k taraf›ndan oyuna
getirildi¤ini gözler önüne seriyor. Ne
pazarl›klar, ne üçkâgitlar dönüyor
sa¤l›k sigorta sisteminde…

Bizde flu günlerde uygulamaya
konmaya çal›fl›an sa¤l›kta dönüflüm
program› 1970’te baflkan Nixon
taraf›ndan sa¤l›k reformu ad›yla
yasalaflm›fl. Bu ba¤lamda film,
tamam›yla özellefltirilen sa¤l›k siste-
minin, bugün ileri kapitalist ülkelerin
lideri olan ABD’de ne duruma
geldi¤inin aç›k bir göstergesi.
ABD’de nüfusun dörtte biri zaten
ekonomik durumlar›n›n yetersiz
olmas› nedeniyle sigortas›z. Geri

kalanlar da çesitli katakullilerle genel-
likle k›smi ve güvencesiz bir sa¤l›k
sigortas›na sahipler. Sigorta, doktor,
hastane… Hepsi bu aldatmaca siste-
minin parçalar›. Filmde doktorlardan
biri, kendi deneyimlerinden yola
çikarak, sigorta flirketleri ile doktor-
lar›n nas›l karfl›l›kl› iflbirli¤i içinde
hasta aleyhine anlaflabildiklerini
anlat›yor. A¤›r hastal›k durumunda
zaten sistem genellikle hastay› en az
tedaviyle bafltan savmaya göre
örgütlenmifl. Dolay›s›yla bu durum
söz konusu oldu¤unda, bu hak ihlal-
lerinin nas›l ac›mas›zca iflledi¤ine,
ma¤dur olan hastalar›n ve vicdan
sahibi doktorlar›n a¤z›ndan zengin
örneklemelerle tan›k olabiliyor ve sis-
temin ac›mas›zl›¤›n› kavrayabiliyor-
sunuz bu filmi izlerken.

ABD örnegine karfl›l›k Michael
Moore Avrupa ülkeleri ve Kanada gibi
di¤er geliflmifl ülkelerde bu sistemin
nas›l kamusal bir anlay›flla iflledi¤ini
çesitli örneklerle, o ülkelerde yaflayan
insanlarla ve sa¤l›k görevlileriyle
görüflerek ortaya koyuyor. 

Ama filmin en can al›c› bölümü
Küba’da cereyan ediyor. Moore, 11
Eylül’de a¤›r yaralanan itfaiye
görevlileriyle birlikte Küba’ya gidiyor.
Çünkü bu insanlar sa¤l›klar› için
gerekli tedaviyi ABD’de bulam›yorlar.
Fakir bir ülke olan Küba’da ise

hiçbir ücret ödemeden, kaliteli bir
bak›mla tedavi görüyorlar. Dünyan›n
en zengin ülkesi ABD için utanç
verici, Küba gibi k›t kaynaklar›yla
insanlar›n›n bütün temel ihtiyaçlar›n›
hakk›yla sa¤layabilen küçük sosyalist
ada ülkesi için ise k›vanç verici bir
durum. 

Peki bu yaman çeliskiyi nas›l
aç›klayaca¤›z?

Moore’un filmi “Sicko” her fleyin
metalaflmas›n› tüm dünyada
örgütleyen ve dayatan ABD‘nin kendi
vatandafllar›n›n içinde bulunduklar›
durum bak›m›ndan müthifl ögretici ve
ayd›nlat›c› bir ders.

Bugünlerde, 1930 y›l›ndan beri en
büyük ekonomik bunal›m›n› yaflayan
ABD’de iflini kaybeden ve sigorta

primlerini ödeyemeyen insanlar›n
say›s› 10 milyona yaklaflt›.

Demek ki toplumsal bunal›m daha
da derinleflerek etkisini sürdürecek.
Büyük umutlarla iktidara gelen
Obama  ise henüz  bu konularda
somut bir ad›m atmad›. 

Son olarak ‹flçi Filmleri
Festivali’nin ilkinde aç›l›fl filmi
olarak gösterilen, Sicko ile ayn›
konuyu, ABD ve Küba k›yaslamas›n›
benzer biçimde dile getiren ve
ABD’li genç bir kad›n taraf›ndan
gerçeklefltirilen filmi hat›rlatmak
gerekir. Çünkü dar gelirli bir siyah
bir ailenin çocugu olarak, Moore’dan
çok daha k›s›tl› imkanlarla benzer
bir filmi baflar›yla gerçeklefltirmiflti.
Selam sana...

Paran yoksa sa¤l›k hizmeti de yok
““AAmmaa  ffiillmmiinn  eenn  ccaann  aall››cc››  bbööllüümmüü  KKüübbaa’’ddaa  cceerreeyyaann  eeddiiyyoorr..
MMoooorree,,  1111  EEyyllüüll’’ddee  aa¤¤››rr  yyaarraallaannaann  iittffaaiiyyee  ggöörreevvlliilleerriiyyllee  bbiirr--
lliikkttee  KKüübbaa’’yyaa  ggiiddiiyyoorr..  ÇÇüünnkküü  bbuu  iinnssaannllaarr  ssaa¤¤ll››kkllaarr››  iiççiinn
ggeerreekkllii  tteeddaavviiyyii  AABBDD’’ddee  bbuullaamm››yyoorrllaarr””

2007, 123’
YYöönneettmmeenn::  Michael Moore
SSeennaarryyoo:: Michael Moore

Bu belgeselde Moore, yüksek karl›l›k beklentisiyle yönlendirilen Kuzey Amerika sa¤l›k
sisteminin ifllevsizli¤ini ortaya koymaktad›r. Dahas› büyük flirketler taraf›ndan sat›n
al›nm›fl hükümet ve kongre üyeleriyle siyasi sistemin çürümüfllü¤ünü ve s›radan
Amerikan yurttafllar›n›n durumunu gösterir. Daha sonra Kanada’ya, ‹ngiltere’ye ve
Fransa’ya giden Moore hastaneleri, doktorlar›, sa¤l›k personelini ve hastalar› göster-
erek onlar›n sa¤l›k sistemi ile Amerikan sa¤l›k sistemini karfl›laflt›r›r. Son olarak s›radan
insanlardan daha iyi sa¤l›k hizmeti alan Guantanamo tutuklular›n› gösterir ve belgese-
le katk›da bulunan Amerikal›lar Küba’da ücretsiz tedavi görürler.

Sicko

1999, 132’
YYöönneettmmeenn:: Robert Guedigian
SSeennaarryyoo::  Jean-louis Milesi, Robert Guedigian
GGöörrüünnttüü  YYöönneettmmeennii::  Bernard Cavalié
OOyyuunnccuullaarr:: Ariane Ascaride, Pierre Banderet, Jean-Pierre Darroussin

Michele eroin ba¤›ml›s› bir kad›nd›r. Paul grev yapan arkadafllar›na ihanet etmifl ve taksi
floförü olmufltur. Bir müzisyen olan Viviane genç bir göçmen olan Abderamane ile bir
iliflkiye bafllar. Onlar›n ve di¤er incelikle oluflturmufl karakterlerin yollar›, flehrin sakin
olmad›¤›n› göstererek kent gerçekli¤inin zengin ve derinlikli bir resmini yaratmak için kesiflir. 

fiehir Sakin
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2007, 94’
YYöönneettmmeenn:: Alejandro Landes

Cocalero, Peru, Bolivya ve
Kolombiya’da koka yapra¤› yetifltiricler-
ine verilen isimdir. 2006 y›l›nda
Bolivya’n›n baflkan› olan Evo Morales bu
ülkede cocalero hareketinin bir lideridir.
Belgesel’in merkezinde, Bolivyal› çiftçi-
lerin kendi hükümetlerinin (ABD’nin
›srarlar›yla) coca ürünlerini kökünden
sökme çabas›na yan›t olarak birlik
olmalar› vard›r. Ve bir adam kot pan-
tolonu ve lastik pabuçlar›yla onlar› tem-
sil etmek üzere ç›k›p gelecektir.

‹ngiliz ajan› William Walker Quei-
mada adas›na Portekiz rejimini y›k-
mak üzere bir isyan› örgütlemek için
gönderilir. Plan, Britanya’ya sad›k be-
yazlar›n kontrolünde bir devlet ku-
rmakt›r. Bu projeyi gerçeklefltirmek
için William Walker köleleri özgür ol-
mak için savaflmaya ikna eder. Jose
Dolores isyan›n lideri olurken, beyaz
siyasi liderler sömürge valisine suikast
düzenler ve geçici bir hükümet ku-
rarlar. Portekiz rejiminin y›k›lmas›ndan sonra, ‹ngilizler bir kukla
hükümet olufltururken Dolores d›fllan›r. Kölelik resmen sona erer
ve eski köleler teorik olarak haklar›n› kazan›rlar ancak onlar›n eski-
sinden daha kötü flartlarda fleker çal›flmaya zorland›klar› bir sistem

kurulur. William Walker Queimada’ya y›llar sonra geri gelir, bu kez
kendi yaratt›¤› siyahî özgürlük hareketini bast›rmakla görevlidir. 

ÖÖddüülllleerr::  David di Donatello Ödülleri En ‹yi Yönetmen Ödülü
1970, Fotogramas de Plata En ‹yi Yabanc› Oyuncu Ödülü 1972

‹‹ssyyaann
YYöönneettmmeenn::  Gillo Pontecorvo

SSeennaarryyoo::  Franco Solinas, Giorgio
Arlorio

GG.. YYöönneettmmeennii::  Marcello Gatti
MMüüzziikk::  Ennio Morricone

OOyyuunnccuullaarr::  Marlon Brando,
Evaristo Márquez, Norman Hill,

Thomas Lyons, Renato Salvatore,
Valeria Ferran Wanani

TToollyyaa
2003, 9’
YYöönneettmmeenn::  Rodeon Brodsky

Film geleneksel bir belgesel gibi
bafll›yor: bir adam arka plandaki
ufuk çizgisini iflaret ederek iflini
yap›yor. ‹srail’deyiz, fakat kahra-
man›m›z, Rusya’dan gelmifl.
Kad›nlar Günü’nde iflçiler telefon
kabinine hücum etmifl, memlekette-
ki efllerini, k›z arkadafllar›n› ar›yorlar.
Tolya bunu yapam›yor, çünkü diflini
kaybetti ve bir kelimeyi do¤ru
söyleyemiyor. Bir çözüm bulana dek
çaresiz görünüyor: sonunda uzak-
tan kahkahalar›n› duydu¤umuz
Natasha’y› çok e¤lendirerek, tele-
fonda sevgiyle kedi gibi miyavlar.

Cocalero

KK››rrllaanngg››cc››nn  YYuuvvaass››
2007, 21’
YYöönneettmmeenn::  Bülent Ar›n
YYaapp››mmcc››::  fiehbal fienyurt, Nedim
Hazar 
KKuurrgguu::  Bülent Ar›nl›

Bülent Ar›nl›'n›n yönetti¤i belgesel,
12 Eylül askeri faflist darbesi döne-
minde el konulan Tuzla Ermeni
Çoçuk Kamp›'n›n hikayesini Hrant
Dink'in anlat›m›yla sunuyor. Hrant
Dink, çocuk yuvas›n›n ellerinden
al›nmas›n›, dolay›s›yla kendisinin
yaflad›¤› duygusal çöküntüyü;
'yuvas› da¤›t›lan bir k›rlang›c›n,
havada çaresizce dolaflmas›'na ben-
zetiyor. Bu düflünce belgesele ismini
veriyor. Hrant Dink ve Bülent Ar›nl›
an›s›na…

‹‹pplliikk  HHaayyaattllaarr
2008, 27’
YYöönneettmmeenn::  Kibar Da¤layan Yi¤it
KKuurrgguu::  Yavuz Gümüfl

Ayfle, Gülden, Necla, Sevgi ve
Sadife; yafllar› on befl ile otuz iki
aras›nda de¤iflen befl kad›n.
Bursa’da çal›flt›klar› tekstil
fabrikas›nda gece mesaisindeyken,
bu ikisi çocuk yaflta birisi de hamile
olan befl kad›n iflçi, ç›kan yang›nda
kap› üzerlerine kilitli oldu¤u için
yaflamlar›n› kaybettiler. Belgesel
yaflanan bu olaya odaklanarak,
kad›n ve çocuk iflçilerin sorunlar›na
de¤iniyor.

2008
YYöönneettmmeenn:: JJung Ho-jung
YYaapp››mmcc››::  Labor News Production, Hyundai Motor ‹flçileri Sendikas›
OOyyuunnccuullaarr::  Hyundai Motor ‹flçileri, Uslan Central Cable ‹flçileri 

Film s›radan iflçiler ile birlikte kotar›lm›flt›r. S›radan iflçiler sadece
Hyundai Motor’da sürekli ve geçici istihdam edilen iflçiler de¤il, ayn›
zamanda K‹A Motors’da çal›flan geçici istihdam edilen iflçiler, kendi
deneyimlerini anlatarak filmin üretimine kat›lm›fllard›r. Merhaba
Bay. Huh Dae-soo her iflçinin deneyimledi¤i gündelik yaflama
iliflkindir. Kore’li iflçiler sürekli ifllerini kaybetme tehdidi alt›ndad›r,
iflleri için mücadele ederler ve geçici iflçilerle problemleri vard›r,
fakat iflyeri problemlerini tart›fl›rlar. Bir gün ifllerinden memnun-
durlar, ertesi gün ise genç yafll› demeden sa¤l›k sorunlar› için
endiflelenirler. Bu onlar›n kendi hikâyeleridir. 

2008, 41'
YYöönneettmmeenn::  Emel Çelebi

Eme¤inden ald›klar› güçle hiçkimseye boyun e¤meden,
do¤an›n içinde ve do¤ayla bar›fl›k bir biçimde yaflayan üç
kad›n: Da¤ bafl›nda hayvanlar›yla birlikte yaflam›n› sürdüren
bir çoban, yüzme bilmedi¤i halde her gün denize aç›l›p a¤
atan bir bal›kç› ve evi çekip çeviren, yeri geldi¤inde tarla al›p
satan bir çiftçi. Tüketime dayal› erkek egemen düzenin
yeryüzü kaynaklar›n› yok olma noktas›na getirdi¤i ça¤›m›zda,
bu üç kad›n, insan›n do¤ayla olan ba¤lar›n›n henüz kop-
mad›¤›, üretken bir yaflam biçimini temsil ediyor. Lilith’in
K›zkardeflleri, üç kad›n karakterin hikâyesi üzerinden,
kad›nlar›n güçlü ve üretken kimli¤ine yap›lan bir güzelleme
denemesi.

Lilith’in K›zkardeflleri

PPoorrttoo  MMaarrgghheerraa
2004, 52’
YYöönneettmmeenn::  Manuela Pellarin

Bu film, Venedik flehrini de içine
alan dev endüstri bölgesinde kendi
sorunlar›na sahip ç›kan Petrokimya
iflçileri hakk›ndad›r. Porto Marghe-
ra iflçi otonomlar›n› ve iflçi militan-
lar›n bak›fl aç›s›ndan deneyimleri
belgeler. Porto Marghera iflçileri
daha iyi çal›flma koflullar› için, ayn›
zamanda da kimya sanayinin y›k›c›
etkilerine karfl› savafl›rlar. Di¤erleri-
nin yan›nda, s›n›f mücadelesinin
bu özgün döneminin özelliklerini
günümüzde tart›flmak ve çözmek
önemlidir.

Merhaba Bay Huh Dae-soo
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Bir acayip film
PER‹HAN ÖZCAN

FFiillmmiinn  aadd››:: Bu ‹flyerinde Grev Vard›r! 
YYaapp››mm  yy››ll››:: fiubat 2009  
SSeennaarryyoo::  Türkiye Gazeteciler Sendikas›
(TGS) ve Sabah-ATV grubu çal›flanlar› 
YYöönneettmmeenn:: Türkiye Gazeteciler
Sendikas› (TGS)   
PPrrooddüükkttöörr:: TÜRK-‹fi 
OOyyuunnccuullaarr::  Alper Tunga Çatal, Arzu
Gündüz, Cengiz Erdinç, Çilem Dalg›ç,
Ender Ergün, Hamdi Kurt, Mete
Öztürk, Nuh Köklü, Özsel Tortop,
Perihan Özcan, Selim Suner, U¤ur Güç
ÖÖzzeett::  Türkiye’nin medya devlerinden
Sabah-ATV grubunda bafllayan
sendikal örgütlenme, Toplu ‹fl
Sözleflmesi imzalamaya yanaflmayan
iflverenin bask› ve tehditleri sonucu
bozguna u¤ram›flt›r. Sendikal›
çal›flanlar›n ço¤u ifllerini kaybetme
tehdidi karfl›s›nda sendikadan istifa
etmifl, ancak direnen bir grup gazeteci
sendika üyeli¤ini sürdürmüfltür. Yasal
süreç, Türkiye Gazeteciler Sendikas›’n›
grev karar› almaya zorlam›fl ve 13
fiubat 2009 günü Sabah-ATV binas›n›n
girifline grev pankart› as›lm›flt›r. Bu,
29 y›l sonra Türkiye bas›nda uygu-
lanan ilk grevdir. Ne var ki, greve
kat›lan ‘10 art› 2’ kifliden ibarettir. 
Enteresan bir film hakikaten flu “Bu
‹flyerinde Grev Vard›r!” 
13 fiubat 2009 günü gösterime girdi
ve hâlâ devam ediyor. 
‹flin tuhaf›, ne zaman bitece¤ini kimse
bilmiyor. 
Baflrolleri ‘10 art› 2’ kifli paylafl›yor. 
‘Paylaflmak’ burada do¤ru bir saptama. 
Zira kimseye özel yaz›lm›fl bir replik
yok. 
Kimse kimseden rol çalma çabas›
içinde de¤il. 
Kimse filmin afifline ismini büyük
puntolarla yazd›rmaya çal›flm›yor. 
Birden fazla ve farkl› yeteneklerde
kameralar›n önünde büyüdükleri hissine
kap›lm›yor hiçbiri. 
Onlara ‘kahraman’ muamelesi yapanlar
oluyor bazen. 
Ama onlar, finali belli olmayan bir
filmin isimsiz oyuncular› olduklar›n›n
fark›ndalar. 

Bir seçim yapt›lar ve seçimlerinden
ötürü piflman de¤iller. 
Soranlara anlat›yorlar neden ‘10 art› 2’
kifli olduklar›n›. 
‹ki y›l önce, çal›flt›klar› Ciner Medya
Grubu’na Tasarruf Mevduat› Sigorta
Fonu (TMSF) el koyduktan sonra
Türkiye Gazeteciler Sendikas›’na üye
olduklar›n›… TMSF döneminde, flu an
aralar›nda bulunan iki kiflinin -
Cengiz’le Nuh’un- iflten ç›kar›ld›¤›n›…
TMSF’nin Çal›k Holding’e sat›fl› son-
ras›nda, ismi Turkuvaz Medya olarak
de¤iflen flirketlerinde sendikal›
çal›flanlara nas›l bask› yap›ld›¤›n›…
Turkuvaz Medya’n›n Toplu ‹fl
Sözleflmesi imzalamay› nas›l
reddetti¤ini… “Sendika üyeli¤inden
istifa etmezsen iflten at›l›rs›n” tehditler-
ine nas›l maruz kald›klar›n›…
Yaklaflt›¤› söylenen ekonomik krizde
ifllerini kaybetme korkusuyla
arkadafllar›n›n nas›l sendika üyeli¤inden
istifa etti¤ini… Say›lar›n›n nas›l
azald›¤›n›… Kalan sendikal›

çal›flanlar›n greve kat›lmaktan neden
çekindi¤ini… Kala kala 10 kifli
kald›klar›n›… Greve ç›kt›ktan befl gün
sonra, nas›l bütün hukuk kurallar›
çi¤nenerek iflten ç›kar›ld›klar›n›…
Anlat›yorlar. 
Kime ama? 
Ana ak›m medyaya dahil olmayan
bas›n kanad›na… 
Çünkü kap›s› önünde bekledikleri
Sabah gazetesi ile ATV televizyonu
de¤il sadece, ana ak›m medya kanal-
lar›n›n hiçbiri onlara hiçbir fley sor-
muyor. Birbirine düflman kesilmifl
medya devleri bile söz birli¤i etmifl
gibi onlar› görmüyor. 
Bu acayip filmin çekimlerinde ana
mekân ‹stanbul Balmumcu’daki Sabah-
ATV binas›n›n önü. Tabii
Sefaköy’deki dergi grubunda da her
gün bir oyuncu bulunuyor. 
Her cumartesi 19.00’da Taksim’deki
tramvay dura¤›nda “Grev Gözcüsü”
kostümleriyle ortaya ç›k›veriyorlar.
‹stiklal Caddesi boyunca yürüyor,

Galatasaray’da bas›n aç›klamas› yap›p
da¤l›yorlar. Ama ‹stanbul’un çeflitli
meydanlar›ndaki iflçi gösterilerinde de
onlar› görmek mümkün olabiliyor. 
Tabii adliye koridorlar›n› da unutma-
mal›… Turkuvaz Medya’n›n kaybe-
dece¤inden emin olarak açt›¤› davalar›
izliyorlar.  
‹simlerinin, medya gruplar›n›n kendi
aralar›nda sessizce oluflturdu¤u duyu-
munu ald›klar› “kara liste”ye dahil
edildiklerini biliyorlar. 
Umursam›yorlar. 
Onlar her fleyi ‘göze alm›fl’ durum-
dalar. 
‹stedikleri tek bir fley var: Turkuvaz
Medya’n›n TGS ile Toplu ‹fl
Sözleflmesi imzalamas›. 
Sözleflme yoksa uzlaflma da yok onlar
için. 
Enteresan bir film flu “Bu ‹flyerinde
Grev Vard›r!” 
Balmumcu’daki Sabah-ATV binas›
önünde çekimler sürerken, hiç de¤ilse
bir kere u¤ramak laz›m.

Festival ekibi ATV ve Sabah grevcilerinin yan›ndayd›

Bu ‹flyerinde Grev Vard›r!

‹flçi Filmleri Festival Komitesi
ATV-Sabah grevini ziyaret etti
25 Nisan 2009 - Grevde 70.
gününü dolduran ATV Sabah
grevcilerini ‹flçi Filmleri Festivali
Düzenleme Komitesi ziyaret etti. 23
Nisan günü ellerinde “ATV Grevine
Seyirci Kalma” pankart›yla gelen
grev ziyaretçileri festivalin logosu

olan Chaplin-Karagöz kuklas›n› da
yanlar›nda getirdiler. 
Düzenleme komitesi ad›na konuflan
Tufan Sertlek, ATV Sabah grevinin
medyan›n gerçek yüzünü göster-
medeki baflar›s› nedeniyle festivalin
aç›l›fl gecesinde grevi anlatan küçük
bir klip gösterilece¤ini ayr›ca flu an
‹stanbul’da devam eden grev ve

direniflçi iflçileri sahneye davet
ederek mücadelelerini
paylaflacaklar›n› söyledi.
ATV ve Sabah grevcisi Mete
Öztürk de, “Bütün ziyaretler gibi bu
da bize moral veriyor. Yaln›z
olmad›¤›m›z› hissettiriyor. Ad›
üzerinde ‹flçi Filmleri Festivali ve
bu durum bize tekrardan iflçi

oldu¤umuzu hissettirdi. Birçok
insan›n kabul etmemesine ra¤men.
2.5 ayl›k bir zaman oldu hala ayak-
tay›z, destekler sayesinde ayaktay›z.
Festival ekibinin de gelmesi bize
güç katt›. Bundan sonra her gelen
güç katacak ve biz uzun süre
kazanana kadar mücadele edece¤iz”
dedi.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


